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מחירי הנפט :בחזרה לשנת 2010
נפט מסוג  Dated Brent Spotנסחר אתמול במחיר של  90.32דולר לחבית ,ירידה של  25%בתוך
כחודשיים ,וחזרה למחירו ברבעון האחרון של  ,2010לפני פרוץ מלחמת האזרחים בלוב .בארה"ב
ירדו מחירי הנפט אל מתחת ל 80 -דולר לחבית .החששות מפני מחסור בנפט בשל הפסקת הייצוא
מלוב גרמו לעליית מחיריו ברבעון הראשון של  ,2011אך בינתיים שבו החביות הלוביות לשוק וערב
הסעודית הגדילה את הספקת הנפט כדי לנטרל את האיום האיראני .מנגד נחלש הביקוש העולמי
לנפט ולפי הערכת סוכנות האנרגיה הבינלאומית מספק אופ"ק לשוק  31.8מיליון ח/י לעומת ביקוש
של  29.4מיליון ח/י )ר' המפתח בידי אופ"ק בגיליון קודם( .יו"ר חברת הייעוץ  ,IHS Heroldדניאל
ירגן ,צופה שאופ"ק יקטין את תפוקתו ומחיר הנפט ינוע סביב  90 – 80דולר לחבית .ב'קפיטל
אקונומיקס' צופים ירידה נוספת במחירים ל 70 -דולר לחבית .תחזיות אחרות נועזות יותר צופות
שהמחיר ירד עד ל 50 -דולר לחבית ויעלה לאחר מכן ל 80 -דולר לחבית .המדינות הצרכניות
מקבלות בברכה את ירידת המחירים שצפויה לסייע להתאוששות הכלכלה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס מבוא לגז טבעי
מחזור חמישי של הקורס מתוכנן להיפתח בנובמבר 2012
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר ,ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
התרומה של הגז הטבעי לסל הדלקים הישראלי צפויה לגדול בשנים הבאות ,ומטרת הקורס היא
לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים לשימוש בגז טבעי .הקורס כולל הרצאות של
מיטב המומחים על הספקת גז טבעי משדות הגז ,פצחן מימני וחיבור בז"ן לגז טבעי ,הסבה של
מפעלים לגז טבעי )לחץ נמוך וחלוקה( ,איכות סביבה בעולם של גז טבעי ,אחסון גז טבעי ,הקמה
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי  ,CNG +ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 6
מתוכנן ל 21 -באוקטובר 2012
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 13:00 – 9:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,אופ"ק ונפט ,סחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים,
נטרול סיכונים ,אופציות על מחיר הנפט ,מחירי הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות
לעתיד .כמו כן כולל הקורס הרצאות בנושא מבנה מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל
והשלכותיהן על כלכלת המדינה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת גפ"מ – 5/7/12

ימי עיון המתוכננים לחודשים הקרובים:

ועדת דלקים אלטרנטיביים – 5/7/12
ועדת שימושים ובדיקות – 10/7/12
_____________________________
אתגרים בפיתוח שוק תחליפי
דלקים בישראל
במסגרת תערוכת קלינטק 2012
לפרטים ניתן לפנות לאיגוד הכימיה
והפרמצבטיקה בהתאחדות התעשיינים

● גיאופוליטיקה של המזרח התיכון
● הפקת אנרגיה מפסולת
● רעידות אדמה
● השתלמות :דיגום תזקיקי נפט גולמי

כותרות אנרגיה
 9למרות מצוקת החשמל :רשות
החשמל תוותר על 80
גנרטורים של צה"ל בגלל
הדרישה ל 25 -מיליון ש'
)גלובס(14.6.12 ,
 9משרד האוצר נערך לעדכון
"המיסוי הירוק" :דרישות
הפליטה לצורך זיכוי מס
יוחמרו
)גלובס(14.6.12 ,
 9ארגון הבריאות העולמי הכניס
את מנועי הדיזל לרשימת
המסרטנים ביותר
)הארץ(14.6.12 ,
 9כך נראית כניעה של מדינה
למונופול הגז
)דה מרקר(17.6.12 ,
 9הקרב הבא של יזמי הגז:
מכסות היצוא לגז ייקבעו
במהלך חודש יולי
)כלכליסט(17.6.12 ,
 9משרד החקלאות נגד הקידוח
בעמק האלה :סכסוך עמוק
באדמה
)ידיעות אחרונות(17.6.12 ,
 9המשרד להגנת הסביבה הגיש
כתב אישום נגד נמל אשדוד
ובכירים בו בגלל השלכת
פסולת לים
)דה מרקר(18.6.12 ,
 9דוראד בדרך להסכם עם תמר
בהיקף  3מיליארד דולר
)גלובס(18.6.12 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הכרזה על הסולר כבר פיקוח
שר האנרגיה והמים ,ד"ר עוזי לנדאו ,חתם על צו המטיל רמת פיקוח של רווחיות ומחירים על סולר
לתחבורה .לאחר חתימת שר האוצר ופרסום ברשומות יחויבו החברות בדיווח למפקחת על המחירים
במשרד האנרגיה והמים על נושאים אלו.

 9אושר :קבלת מענק תותנה
בשמירה על איכות הסביבה
)גלובס(19.6.12 ,

הצעת חוק משק החשמל )תיקון-הסדרת ייצור חשמל ע"י האוכלוסייה הבדואית(,התשע"ב–2012
הצעת חוק של ח"כ עינת וילף ועוד  22ח"כ המבקשת להקצות מכסה נפרדת להקמת מתקנים לייצור
חשמל באנרגיה חלופית על קרקעות האוכלוסייה הבדואית בנגב ,בשל אי עמידה של המגזר הבדואי
בתנאי הסף שקבעה רשות החשמל הכוללים הוכחה של זכות קניינית בקרקע.

 9אין החלטות ,פרויקטים של
אנרגיה מתחדשת תקועים
)ידיעות אחרונות(21.6.12 ,

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית( )תיקון( ,התשע"ב – 2012
מליאת ועדת הכלכלה דנה ב 26.6.12 -בבקשת משרד האנרגיה לדחות את מועד תחילת חובת
התקנת החותם האלקטרוני במכליות ל 1 -בינואר .2013

איכות הסביבה
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ,התשע"א – 2011
מליאת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהחלה לדון בהצעת החוק צפויה להשלים את
עבודתה עד לסוף השנה .ניתן להעביר הערות להצעת החוק למכון האנרגיה עד  28ביוני .2012
קמפיין עולמי ימתג את ישראל כמדינה ירוקה
מדינת ישראל יוצאת לראשונה בקמפיין טלוויזיה בינלאומי שיציג את יכולתה בתחום הטכנולוגיות
הירוקות .הקמפיין כולל מאות תשדירים שישודרו בשבועות הקרובים ברשת  CNNברחבי העולם.
פורסם מכרז בינלאומי לחפירה ולניקוי קרקעית הקישון
המכרז לחפירת קרקעית הקישון ולטיהורה פורסם השבוע ב'אקונומיסט' ובעיתונות הישראלית.
בתחילת יוני פורסם המכרז לעבודות עפר וחפירת תוואי חדש לנחל המהווים שלב מקדים לניקוי.

נפט ומוצריו

 9משרד הביטחון מסרב לאשר
את הפעלת מצוף הגז הנוזלי
)כלכליסט(21.6.12 ,
 9המשרד להגנת הסביבה:
תחנות הכוח בת"א וחיפה
יופעלו בדלק מזהם יותר
)הארץ(24.6.12 ,
 9אחרי המתנה ארוכה :האסדה
שתבצע את קידוח "מירה"
הגיעה ליעדה
)גלובס(25.6.12 ,
 9פוטין בישראל :מציע שיתוף
פעולה עם גזפרום בתחום הגז
הטבעי
)דה מרקר(26.6.12 ,
 9יו"ר ועדת הכספים מאיים :אם
לא תובטח אספקת גז
לתעשיינים ,לא יאושר תקציב
)גלובס(26.6.12 ,

עורך מקצועי :משה רבייב
ספר חדש המגיש לקורא תמונה מקיפה ומקצועית של נושא הנפט ומוצרי הנפט ,החל מנפט
גולמי ובתי זיקוק ועד להיבטי בטיחות ,איכות הסביבה והפחתת מזהמים ממנועים ,ועוד.
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

אנרגיה בינלאומית
קורס על גאופוליטיקה ,סיכון והזדמנות בתעשיית הנפט והגז:
Geopolitics, risk and opportunity in the oil and gas industry
16 – 19 July 2012, London, UK
www.energyinst.org
ועידה בינלאומית על חיפושים והפקה של נפט וגז בים התיכון  -המזה"ת וצפון אפריקה:
9th MENA MED – MidEast – North Africa Mediterranean Upstream
10 – 11 September 2012, Geneva, Switzerland
www.petro21.com
הוועידה השנתית ה 27 -על אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית באירופה:
EU PVSEC European Photovoltaic Solar Energy Conference
24 - 28 September 2012, Frankfurt, Germany
www.photovoltaic-conference.com
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